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Antes de abordar diretamente o problema da Educação Física no Ensino Médio e, 

principalmente, como os alunos que estão nele, olham para a relação existente entre a escola e 

o conhecimento e, posteriormente a Educação Física, julgo ser necessária uma 

contextualização que antecede sua especificidade, isso porque essa etapa da escolarização é 

apenas o ápice de fatos que tiveram início nas primeiras fases da vida escolar.  

Contudo, a compreensão de como isso ocorre deve passar necessariamente pela 

compreensão de como é construído o currículo, uma vez que é ele que determina qual 

conteúdo deverá ser trabalhado nas diversas etapas da escolarização. Além do mais, pelo fato 

de o currículo estar relacionado diretamente com o tipo de conhecimento que se pretende 

“divulgar” a um grupo, ele deve ser visto como parte integrante de uma estrutura simbólica 

que contribui para a construção de significados. 

É essa estrutura simbólica que possibilita aos alunos a construção dos sentidos 

relacionados à escola em geral e a Educação Física em especial. Nesse sentido, falar sobre o 

currículo como forma de auxiliar na compreensão de quais conhecimentos são selecionados e 

levados à escola, contribui não apenas para o entendimento de como se dá essa escolha, mas, 

sobretudo, de como ela faz com que os alunos se relacionem com determinados conteúdos e, 

conseqüentemente, qual significado eles adquirem na vida deles. 

No caso do processo educativo, que engloba a escolarização em todos os seus 

aspectos e é determinado pelos fatores sociais, políticos e pedagógicos, devemos alertar que 

as formas de saber construídas por um grupo passam por sistemas de significação simbólica 

que estão presentes tanto na escola quanto na sociedade, sejam elas conscientes ou não. Em 

virtude disso, as pessoas elaboram o que Gusmão (2003) chama de saber particular, que é 

construído a partir da observação do mundo onde elas vivem, fruto do agir em sociedade e das 

experiências vividas com aqueles com os quais se partilha a vida. Essa observação e as 

experiências vividas a que a autora se refere, fazem com que os alunos escolham o que é 

significativo a eles em termos de conhecimento.  
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A relação com o professor, o interesse ou não em prestar o vestibular, o grau de 

importância que a disciplina tem tradicionalmente, entre outros, determinam também, que tipo 

de conhecimento terá mais ou menos valor para eles. No caso da aula de Educação Física, a 

sua relação com os alunos passa, pelo que notei durante a realização de uma pesquisa, pelo 

prazer em participar ou não dela. A Educação Física não apareceu, pelo menos entre os alunos 

com quem conversei, como uma disciplina ligada a um tipo de conhecimento “teórico”. Para 

eles, ela é uma “aula do fazer”.  

Ainda sobre o currículo, Silva (2004, p.15) compreende que ele “é sempre o 

resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, seleciona-

se aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo”. O autor afirma também que as 

teorias do currículo, após decidirem quais conhecimentos devem ser selecionados, procuram 

justificar porque “esses”, e não “aqueles”, foram os escolhidos. Desse modo, o currículo pode 

traduzir, como afirma Zan (2005), uma seleção de conhecimentos e saberes que é promovida 

por determinados sujeitos sociais a partir de uma multiplicidade de conflitos inerentes à vida 

social, em especial, os que implicam relações de dominação. 

Porém, para Certeau (1994) sempre existe uma possibilidade de resistência por 

parte dos sujeitos sobre os opressores e, essa capacidade de resistência do ser humano ocorre 

de forma sutil.  

Percebe-se, por meio dessas primeiras reflexões, que o currículo não é neutro, que 

é forjado a partir de uma luta política, ideológica e cultural por espaços, que possibilita aos 

que conseguiram um espaço privilegiado, determinar o que merece ser considerado na escola.  

Outra questão importante para essa discussão é sobre a dicotomia teoria/prática. 

No caso do Ensino Médio, essa separação entre a teoria e a prática parece mais evidente, 

principalmente, quando pensamos no caráter preparatório para o vestibular que ele assumiu 

nos últimos anos e, ao que tudo indica, um dos motivos dessa visão é construída em função do 

valor atribuído pelas escolas à aprovação de seus alunos no vestibular.  

Com isso, o distanciamento por parte da escola da realidade vivida pelo jovem, 

em detrimento de conteúdos instrumentais visando exclusivamente ao vestibular, fez com que 

esse jovem passasse a não mais identificar a relação existente entre o processo de 

escolarização e sua vida prática, fragilizando assim a relação de cumplicidade que deveria 

ocorrer entre a escola e o aluno, desconsiderando, desse modo, os aspectos culturais 

relacionados a eles. 
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O cenário traçado até agora possibilita compreender o espaço escolar como um 

campo de embates e negociações entre uma organização, a oficial do sistema escolar e, a 

trama de interrelações dos sujeitos que a compõem. Esse movimento, que é de resistência, faz 

com que o conhecimento veiculado na escola não seja apenas aquele oficial, mas ganha outros 

ingredientes que se misturam a ele e produzem novos saberes. Cortella (2004) afirma que a 

educação é o veículo que transporta o conhecimento para que ele possa ser produzido e 

reproduzido em suas múltiplas formas. 

Se, de fato, é o processo educacional que transporta, produz e reproduz o 

conhecimento, como fazer para que os alunos se envolvam nessa caminhada e percebam nela 

sentidos durante o caminhar?  

Quando um aluno diz que está na escola apenas para obter o diploma, ou porque é 

obrigado a terminar os estudos pela pressão exercida pelos pais, os sentidos atribuídos à 

escola e, conseqüentemente, ao conhecimento, não estão ligados, pelo que parece, à sua 

importância como forma de crescimento do ser humano. Esse dilema ocorre, em parte, porque 

a ênfase dada durante o processo de escolarização é centrada na mensuração dos resultados da 

aprendizagem. Para Dayrell (1996, p.139), “o que é valorizado são as provas e as notas e a 

finalidade da escola se reduz ao passar de ano”.  

Nessa lógica, não faz sentido estabelecer relações entre o vivenciado pelos alunos 

e o conhecimento escolar, entre o escolar e o extra-escolar, justificando-se a desarticulação 

existente entre o conhecimento escolar e a vida dos alunos”. 

Diante desses dilemas e das dicotomias ainda presentes na escola, o professor 

enfrenta uma tarefa árdua, que é iniciar o rompimento deste obstáculo, inverter a ordem e unir 

essas partes. Mas, além desses dilemas, o professor tem sido exigido, como indicam Nacarato 

et ali (2003, p.83), a assumir um papel de alquimista, “transformar metais comuns (ambiente 

inadequado, classes numerosas e estudantes desinteressados) em ouro (motivação para 

aprender, prazer diante do conhecimento, construção da cidadania, estudantes com espírito 

investigativo e criativo)”. 

Durante as aulas que assisti para a realização da pesquisa com os alunos do 

Ensino médio, notei que um grupo de alunos ficava no pátio e não entrava na quadra para 

participar das atividades dadas pela professora. Um dia fiquei assistindo o que esse grupo 

fazia. Sentei na escada do palco e passei a observar aqueles jovens realizando alguns 

movimentos do hip-hop e, às vezes de capoeira. Quando eles terminaram, perguntei a eles 

porque não estavam participando da aula, eles responderam que preferiam ficar treinando 
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aqueles movimentos a jogar bola. A resposta dada pelos alunos me levou a pensar naquela 

atitude como sendo uma maneira de reapropriação não só do espaço, mas das próprias práticas 

que eles consideram prazerosas. 

Sem dúvida que esse embate travado entre os jovens e as professoras, não só as de 

Educação Física, é resultado da tensão que ocorre durante a escolarização, o que, no limite, 

pode contribuir para exacerbar tanto a dominação quanto a resistência dos grupos. Todavia, 

isso não ocorre de forma tão nítida e linear. 

Dessa forma, pensar no currículo a partir dessa compreensão implica não ficar 

restrito ao produto final, ao conteúdo, mas interligar todos os objetivos que permeiam sua 

construção. 

Esse pensamento nos remete a outro, que o saber é eminentemente cultural, e que 

ele se constitui pela interação com os outros membros da nossa cultura. Sendo assim, ele não 

é isolado e se transforma a partir da troca de experiências e da reflexão coletiva com os 

outros. A escola lida, sem dúvida, com esses padrões culturais, sistemas e significados criados 

historicamente e coletivamente. 

Esses determinantes levaram o sistema a ter um caráter eminentemente normativo 

e, como resultado dessas necessidades, o currículo estabeleceu-se, num equilíbrio 

desconfortável, com exigências de especialistas e matérias em amplo processo de ajustes e 

compensações. 

Todo esse emaranhado de problemas faz emergir na escola algumas contradições, 

dentre elas, a ligada aos grupos que foram sendo estabelecidos nesse espaço. Tal descompasso 

ocorreu porque esses grupos historicamente tentaram justificar, com base em seus discursos, a 

importância da sua matéria, importância essa que não tem como base, na maioria das vezes, 

uma preocupação social, mas interesses corporativos e seccionados.  

Dessa forma, o conhecimento que é sistematizado e traduzido como 

matérias/disciplinas escolares, e pertencentes a um determinado currículo, passa pelo 

entendimento de qual ser humano se pretende formar, além do que, negar o conhecimento às 

classes menos favorecidas é ampliar a distância e o antagonismo existentes na sociedade. 

Também merece destaque nesta discussão o fato de que a transmissão do 

conhecimento tem inegavelmente como pressuposto a socialização do que foi produzido 

culturalmente por um grupo, tornando-se dessa forma, parte integrante das práticas culturais 

dos sujeitos.  
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Outro ponto de destaque nessa análise do currículo é o relativo à transmissão 

institucionalizada da cultura de um determinado grupo, pois ela é constituinte dos elementos 

que são básicos para a elaboração do conhecimento a ser apropriado pelos sujeitos desse 

grupo. Assim, a educação de uma sociedade não ocorre sem que ela esteja molhada pela sua 

cultura e, pensar no processo educativo partindo desse pressuposto não é apenas um 

ornamento, mas nos traz a possibilidade de organizar o conteúdo escolar sem a fragmentação 

tradicional, uma vez que permite a presença do individual e do coletivo na sua seleção. 

Reconhecer que a educação escolarizada está umedecida de cultura e, em se 

tratando dos alunos do Ensino Médio, da cultura jovem, implica reconhecer as práticas que 

são significativas a eles. Quando negamos ou não reconhecemos as manifestações culturais 

ligadas ao corpo, trazidas à escola pelos jovens, estamos desconsiderando a relação que ocorre 

entre o jovem, a escola e mundo. Ao reforçar essa “exclusão” dos saberes ainda não 

sistematizados, estamos desconsiderando que ambas, a cultura geral e a cultura escolar, 

possuem conhecimentos com níveis de elaboração diferenciados e que um não exclui o outro. 

A convivência desses saberes/conhecimentos no ambiente escolar é muito 

conflitante, uma vez que neles estão expressos as contradições e interesses de grupos 

hegemônicos. Por exemplo, quando temos acesso ao conteúdo de uma determinada matéria, 

somos levados a crer que ele foi selecionado de forma consensual. Contudo, a escolha de um 

determinado conteúdo pressupõe de saída uma igualdade de interesses entre as pessoas que o 

escolheram, fato esse que, por si só, não corresponde à realidade, além de não levar em 

consideração os aspectos culturais dos grupos que terão acesso a ele. 

Se transportarmos essa situação para as aulas de Educação Física, perceberemos 

que, até há pouco tempo, ela não se apresentava de forma diferente, porque, na maioria das 

vezes, a escolha dos conteúdos que iriam integrar o currículo escolar se dava sem levar em 

conta os aspectos culturais e a especificidade dos sujeitos envolvidos no processo. No 

entender de Cortella (2004, p.127). “[...] se o conhecimento é relativo à história e à sociedade, 

ele não é neutro; todo conhecimento está úmido de situações histórico-sociais; não há 

Conhecimento absolutamente puro, sem nódoa.”  

Gusmão (2003, p.202), reforça essa idéia afirmando que “[...] a vida social se 

processa entre diferentes saberes, diferentes sistemas de valores, diferentes sistemas de 

representação, formas diversas de interpretação da realidade, hábitos, formas de agir etc.”. A 

negação dessa característica da vida social naturaliza a condição humana das pessoas, ou seja, 

aqueles que, pela condição econômica atual, não têm perspectivas de acesso à Universidade 
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ou aos bens cultuais que demandam custos financeiros, têm como destino o acesso ao saber 

mais instrumental, no sentido pejorativo e, “naturalmente”, os que detêm o poder têm acesso 

ao conhecimento dito “valioso”, erudito, o que por si só já demonstra uma diferença no 

significado atribuído ao conhecimento. 

Essa relação de tensão, apresentada de forma recorrente entre os conhecimentos 

sistematizados e aqueles tidos como de senso comum, é histórica. A grande questão posta a 

partir dela é: como podemos nos utilizar dos avanços possibilitados pela ciência sem negar a 

palavra do outro, excluído, marginalizado?  

A Educação Física não está livre desse problema, porém, se adotarmos a 

compreensão de que o corpo é uma forma de se comunicar com o mundo ou, como afirma 

Daolio (1997, p.76), de que “nele está a própria cultura de um povo, escrita através de signos 

sociais”, e que “atuar no corpo implica atuar na sociedade que dá referências a esse corpo”, 

podemos inferir que as aulas de Educação Física também podem ensinar os alunos a ler o 

corpo culturalmente e, assim, incluí-los democraticamente nas aulas.  

Na escola, a produção histórica da humanidade, que é fruto da experiência 

humana, é sistematizada e transforma-se em saber “estruturado”, que é considerado assim 

porque é organizado conceitualmente por meio de uma rede de interconexões e possui uma 

linguagem própria que garante sua comunicação e possibilita ao professor organizar seu 

discurso. O professor, por sua vez, ao organizar seu discurso, é influenciado por uma série de 

fatores. Desse modo, ao atuar na escola, ele necessita perceber que não é envolvido apenas 

pela cultura geral. Ele é igualmente envolvido pelo que Penin (1994) chama de cultura 

escolar, uma vez que a escola cria ou produz, ela própria, um saber específico, considerando, 

de um lado, a confrontação entre os conhecimentos sistematizados disponíveis na cultura 

geral e, de outro, aqueles menos elaborados, provenientes tanto da “lógica” institucional 

quanto das características da profissão, como ainda da vida cotidiana escolar. 

Uma vez mergulhado nessas questões, o professor fica envolvido de tal modo que 

vai sendo formado nessa cultura escolar, sendo influenciado, pela junção da cultura escolar 

com os saberes não escolares.  

Conclui-se com essa discussão que o processo de construção dos saberes e 

conhecimentos se dá, basicamente, pelas concepções que as pessoas vão acumulando sobre o 

que é o ensino, e isso ocorre com base no conhecimento sistematizado transmitido. No 

entanto, entre essa percepção e a ação propriamente dita ocorre uma mediação com o contexto 

histórico, estabelecendo significados à vida e ao que se acredita fazer parte dela. Nessa 
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interface entre o vivido e aquilo que se acredita viver, temos a noção de historicidade humana 

que, no limite, determina o que é significativo e, portanto, sistematizado e levado para a 

escola. 

Essa mudança na forma de selecionar o conteúdo a ser ensinado pode levar ao 

(re)conhecimento do outro, possibilitando, com isso, que o conhecimento acumulado pelos 

sujeitos históricos não seja negado na escola, mas utilizado como ponto de partida, o que 

permitirá que o espaço da aula ganhe novos contornos e, conseqüentemente, o cotidiano 

escolar não seja mais visto como um produto. 

Com isso, a escola passa a ser compreendida não como um lugar de exclusão dos 

saberes, mas como um espaço que possibilita a troca de experiências, que compreende que as 

ações realizadas por ela não são neutras, mas, filiadas social e particularmente a uma 

determinada cultura. Preservadas essas premissas, o conhecimento passará a ser visto no 

sentido de uma ação/reflexão sobre uma realidade, envolvendo transformação e inserção do 

ser humano enquanto ser ativo no processo histórico, e não apenas coadjuvante. E no caso 

específico da Educação Física, que está no centro das discussões, qual é o sentido que tem o 

conhecimento que ela pode propiciar aos alunos, e de que maneira esse conhecimento pode 

contribuir para uma leitura crítica do mundo? Sem dúvida, este é o grande desafio que a área 

tem pela frente. 
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